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Współpraca biznesowa — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRTR20200124001

Turecka firma zlokalizowana w Mersin/Turcja poszukuje
producentów maszyn odchudzających w Niemczech, Polsce,
Francji, Włoszech, i Holandii. Umowa o dystrybucji na rynek
turecki.

BRIE20200218001

Firma z Irlandii handlująca przez internet poszukuje producenta
który tanio wyprodukowałby rzeczy do nowoczesnych,
subskrybowanych paczek prezentowych.

BRUK20200206001

Brytyjska firma odzieżowa zajmująca się projektowaniem
odzieży dla kobiet karmiących poszukuje producenta wkładek
wielokrotnego użytku do staników. Firma chciałaby podpisać
umowę o wspólnej produkcji.

BRES20190318001

Hiszpańska firma, producent wyrobów medycznych
poprawiających komfort życia chorych i niepełnosprawnych
użytkowników, oferuje usługi dystrybucji w Hiszpanii. Znana w
kraju firma chce rozszerzyć swoje portfolio produktów i
poszukuje producentów ręcznych i elektrycznych wózków
inwalidzkich. Inne oferty produktów również zostaną
rozpatrzone.

BRFI20170526001

Fiński projektant specjalizujący się w projektowaniu biżuterii
poszukuje niestandardowych producentów biżuterii ze stali
nierdzewnej, którzy wytwarzaliby kolczyki, bransoletki i
naszyjniki zgodnie z projektem dostarczonym przez fińskiego
projektanta na mocy umowy produkcyjnej w Europie.
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOBG20200228002 Bułgarska firma, producentakcesoriów papierniczych i gier
edukacyjnych dla dzieci, poszukuje dystrybutorów w krajach
UE. Firma oferuje również produkcję na zamówienie takich gier/
akcesoriów z logo zamawiającego.
BOHU20200131002 Węgierski producent profesjonalnych kosmetyków do paznokci
szuka
międzynarodowych
dystrybutorów/przedstawicieli
handlowych w krajach UE. Węgry są liderem na rynku, jeśli
chodzi o produkcję tego typu kosmetyków.
BOBG20191115001 Bułgarska wytwórnia win produkująca wysokiej jakości lokalne
wino butikowe oraz wino butelkowe z limitowanej edycji
(specjalne i zastrzeżone) poszukuje dystrybutorów. Wytwórnia
win jest skłonna oznakować butelki zgodnie ze specyfikacjami
klienta (biała etykieta).
BORO20191011002 Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji pakowanych
produktów spożywczych na rynku detalicznym jest skłonna
eksportować produkty lokalne na podstawie umów o
świadczenie usług dystrybucji.
BOFR20171110002

Francuskie MŚP oferujące nawozy na bazie alg szuka
dystrybutorów na całym świecie
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRNL20200204001

Holenderska organizacja handlowa poszukuje nowych metod i
technologii aby polepszyć monitorowanie i kontrolę jakości
owoców i warzyw w supermarketach. Firma poszukuje
partnerów aby opracować aplikację. Umowa o współpracy
technologicznej.

TRES20200207001

Hiszpańska firma przemysłowa, aktywna w branżach:
inżynieryjna, usługowa i budowlana, pracuje obecnie nad
polepszeniem jakości powietrza w miastach. Firma poszukuje
technologii
która
oczyściłaby
powietrze
w
bardzo
zanieczyszczonych miastach. Interesujące są opcje związane z
ogrodnictwem miejskim. Umowa o współpracy technologicznej.

TRDE20191001001 Niemieckie konsorcjum poszukuje partnera z branży obróbczej
(np. robotyki) do wspólnego opracowania maszyn do
automatycznego rozdrabniania i sortowania odpadów w
procesie recyklingu.
TRLT20180705001

Litewska firma produkująca meble poszukuje zrobotyzowanego
rozwiązania, które usprawni część ich procesów. Firma
poszukuje rozwiązania linii przenośnikowej, które umożliwiłoby
ładowanie i rozładowywanie ciężarówek z towarami w sposób
bardziej wydajny i bez konieczności korzystania z wózka
widłowego. Możliwość podpisania umowy handlowej z
wsparciem technicznym z dostawcą technologii.
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TOHR20170626001

Chorwacka firma specjalizująca się w programowaniu,
opracowywaniu rozwiązań technicznych dla różnych dziedzin
elektrotechniki, rozwoju mikrokontrolerów, projektowaniu i
uruchamianiu systemów automatyki przemysłowej, oferuje
innowacyjny przenośny system monitorowania spawania
łukowego. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują kontroli
i analizy jakości spawania, gdy jakość szwu spawalniczego
musi być bardzo wysoka, bez żadnych defektów lub błędów, na
przykład w elektrowniach jądrowych, podwodnych rurociągach
itp. Firma chciałaby rozszerzyć działalność i poszukuje
partnerów, którzy są związani z branżą spawalniczą i potrzebują
kontroli i analizy jakości spawania.

TORS20161024002

Serbski producent urządzeń elektro-medycznych oferuje
innowacyjne urządzenie do liposukcji ultradźwiękowej.
Urządzenie umożliwia efektywną miejscową redukcję tkanki
tłuszczowej za pomocą procesu ulepszonej lipolizy
ultradźwiękowej. Kluczową innowacją jest dedykowane
oprogramowanie medyczne, które zwiększa bezpieczeństwo
poprzez kontrolę biochemicznych parametrów krwi i
przechowywanie odpowiednich danych dotyczących leczenia.

TODE20180910001

Niemiecki uniwersytet opracował nowy proces oczyszczania
aminokwasu L-tryptofanu, dodatku w przemyśle paszowym i
suplementach
diety
lub
surowca
dla
przemysłu
farmaceutycznego. W procesie tym unika się stosowania
kwasów i zasad, a zamiast tego stosuje się specyficzne
alkohole w procesie chłodzenia. Uczelnia oferuje licencję i / lub
umowę o współpracy technicznej.
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Czym jest Enterprise Europe Network?
Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć ośrodków wspierających małe i średnie
przedsiębiorstwa, oferująca kompleksowe usługi, które mają pomóc ambitnym MŚP w pełni
rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne poprzez powiązanie międzynarodowego
doświadczenia sieci ze znajomością lokalnych rynków.
Sieć tworzy ponad 3000 wykwalifikowanych konsultantów działających w 600 ośrodkach
afiliowanych przy instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 60 krajach na całym
świecie. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii
Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach MŚP.
Dzięki finansowaniu sieci ze środków publicznych, wsparcie oferowane przez ośrodki Enterprise
Europe Network jest dla MŚP nieodpłatne.
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
Zyskasz kontakt do partnera z zagranicy i:
•

Zaistniejesz w naszej wewnętrznej bazie kooperacyjnej, gdzie będziemy AKTYWNIE
PROMOWAĆ Twoje produkty i usługi, a także SZUKAĆ dla Ciebie potencjalnych partnerów do
współpracy.

•

Weźmiesz udział w giełdach kooperacyjnych, np. b2b matchmaking, brokerage event, w trakcie
których rozwiniesz sieć kontaktów międzynarodowych i rozszerzysz wachlarz możliwości dla
przyszłej współpracy.

•

Weźmiesz udział w misjach gospodarczych, gdzie bezpośrednio poznasz funkcjonowanie firm z
Twojej branży oraz nawiążesz cenne relacje z przedsiębiorcami z zagranicy.

Zyskasz dostęp do fachowej wiedzy ekspertów i dowiesz się:
•

Jak założyć działalność gospodarczą?

•

Jakie są prawno-administracyjne aspekty prowadzenia biznesu w innym kraju?

•

Jakie są dostępne programy pomocowe i finansowania zewnętrznego,
oraz jak uzyskać dofinansowanie?

•

Jak zabezpieczyć i chronić swoje prawa intelektualne i autorskie w Europie?

•

Jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
Jeżeli poszukujesz:
•
•
•
•
•
•

partnerów handlowych z Unii Europejskiej,
dostawców lub odbiorców innowacyjnych technologii,
doradztwa z zakresu funduszy unijnych,
informacji z zakresu prawa własności intelektualnej, standaryzacji i prawodawstwa UE,
finansowania innowacji, transferu technologii,
pomocy przy rozwoju nowych produktów lub przy dostępie do nowych rynków zbytu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.
Nie czekaj!
Im szybciej Twoja oferta/zapytanie pojawi się w naszej bazie,
tym szybciej i częściej będziemy mogli informować potencjalnych
kontrahentów z zagranicy o Twojej firmie, produktach i usługach!

Pobierz

Wystarczy skontaktować się z konsultantem projektu (lista dostępna na ostatniej stronie biuletynu) i
przesłać wypełniony formularz e-mailem bądź faksem - resztą zajmiemy się MY!
Przypominamy, że usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatnie.
Serdecznie zapraszamy.
zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Konsultanci projektu Enterprise Europe Network
Białystok

Bielsk Podlaski

Karolina Oblacewicz
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
tel.: 515 826 333

Krystyna Biełach
e-mail: bielach@pfrr.pl
tel.: 85 730 18 42

Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 77

Hajnówka

Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 89

Alicja Orzechowska
e-mail: orzechowska@pfrr.pl
tel.: 85 682 51 87

Łomża
Wojciech Szmit
e-mail: szmit@pfrr.pl
tel.: 86 215 16 90

Augustów
Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Karłowicz
e-mail: karlowicz@pfrr.pl
tel.: 87 643 29 05

15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
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